
 
BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 

 

Bilag D 
 
 

 

PARTSFÆLLES INDSATS FOR ET GODT PSYKISK 

ARBEJDSMILJØ 
 
Et godt psykisk arbejdsmiljø og et tillidsfuldt samarbejde er afgørende for medarbejderes 
og lederes trivsel og dermed for produktiviteten og for kvaliteten i opgaveløsningen. 
CFU og Moderniseringsstyrelsen vil i fællesskab sætte fokus på og understøtte de 
statslige arbejdspladser i deres arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø.   
 
Arbejdspladserne repræsenterer en mangfoldighed af opgavetyper, medarbejdere og 
organisatoriske forskelle mv. En lige så stor mangfoldighed kan der derfor være i de 
faktorer, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. 
Konkrete tiltag, der sigter mod at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, skal derfor 
variere og målrettes afhængig af lokale vilkår og behov.  
 
Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er 
kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem 
et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, 
herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at 
der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller, 
rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse.  
 
Arbejdet med at skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at alle på 
arbejdspladsen tager ansvar. Ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget, 
tillidsrepræsentanten og øvrige medarbejdere må tage et fælles ansvar – både for, at det 
går godt, og når eventuelle problemer opstår og skal løses. 
 
Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan føre til øget sygefravær, mistrivsel og høj 
personaleomsætning og til, at arbejdet ikke udføres så godt og effektivt som muligt. Det 
er derfor væsentligt løbende at være opmærksom på arbejdsmiljøet og at adressere de 
konkrete udfordringer, hvis der er tegn på dårligt arbejdsmiljø. I den forbindelse kan det 
eksempelvis være væsentligt at have en målrettet dialog om forventninger til 
arbejdsopgaverne og arbejdsopgavernes udførelse, opmærksomhed på håndtering af 
forandringer samt dialog om og opmærksomhed på sygefravær, herunder 
forventningsafstemning i forbindelse med tilbagevenden fra sygdom.  At kunne arbejde 
målrettet og effektivt med det psykiske arbejdsmiljø kræver, at man har kendskab til alle 
de faktorer, som konkret kan have en positiv eller negativ betydning for det psykiske 
arbejdsmiljø.  
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Parterne er enige om at understøtte det fælles lokale arbejde for det gode arbejdsmiljø. 
Det sker med udgangspunkt i en fælles forståelse af, at løsninger med reel lokal effekt 
skabes med udgangspunkt i de konkrete vilkår på arbejdspladserne, og at der er forskel 
på arbejdspladser, arbejdsopgaver og medarbejdere.  
 

Indsatser 
CFU og Moderniseringsstyrelsen vil derfor i overenskomstperioden iværksætte fælles 
indsatser lokalt på de statslige arbejdspladser for at understøtte et godt psykisk 
arbejdsmiljø og derigennem bidrage til at øge effektiviteten og kvaliteten i 
opgaveløsningen. Det er parternes opfattelse, at den lokale drøftelse er meget væsentlig, 
hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Dette skal ses i sammenhæng 
med strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. 
 

Rejsehold 
Som et helt centralt element vil parterne i fællesskab etablere et rejsehold, der efter 
nærmere aftale med de lokale parter kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere 
konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er parternes opfattelse, 
at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den enkelte arbejdsplads om 
udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø samt inspiration til at håndtere disse 
kan være en effektiv støtte til det lokale arbejde for at bedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Samtidig kan det give de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til 
gavn.   
 
De lokale parter og rejseholdet afklarer tilrettelæggelsen af indsatsen, herunder hvem på 
arbejdspladsen der medvirker. 
 

Formidling 
Parterne vil i fællesskab viderebringe erfaringer med værdien af et godt psykisk 
arbejdsmiljø. Dette vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter mv. til informationsmøder forskellige steder i landet.  
 
Parterne vil løbende have fokus på at formidle erfaringer og viden, der findes på 
området og indsamles undervejs i projektet, herunder om effekter af et godt psykisk 
arbejdsmiljø på opgaveløsningen. Desuden vil parterne løbende indsamle konkrete 
erfaringer med effekten af den partsfælles indsats på arbejdspladserne og i fornødent 
omfang foretage en tilpasning af indsatsen.  
 

Fælles afklaring 
Som grundlag for indsatserne vil parterne gennemføre en fælles afklaringsfase, der 
tilstræbes afsluttet senest ultimo 2015.  
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Der vil i afklaringsfasen blandt andet indgå dialog med udvalgte statslige arbejdspladser 
og andre aktører på arbejdsmiljøområdet med henblik på at opnå viden om erfaringer 
med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Dialogen skal give inspiration til, hvorledes de 
centrale parter kan understøtte de lokale parter i arbejdet med at fremme et godt 
arbejdsmiljø. 

 

Organisering 
Indsatsen i perioden organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og 
Moderniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for 
partsprojektet.  
 
Styregruppen vil løbende drøfte resultaterne af indsatserne med henblik på at kunne 
foretage tilpasninger i fornødent omfang.  
 
 


